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MI RO S£AW ADAM SKI
Mi ro s³aw Adam ski uro dzi³ siê w 1957 ro ku
w Ko sza li nie. Tech ni kum Elek tro nicz ne im.
R. Trau gut ta w Ko sza li nie ukoñ czy³ w 1977 ro -
ku. Ja ko lau re at III Olim pia dy Wie dzy Tech -
nicz nej i fi na li sta XXVI Olim pia dy Fi zycz nej
roz po cz¹³ stu dia na Wy dzia le Elek tro ni ki PW,
które ukoñ czy³ z wy ró¿ nie niem w 1982 ro ku,
uzy sku j¹c dy plom mgr. in¿. elek tro ni ka w dzie -
dzi nie apa ra tu ry elek tro nicz nej. Je go pra ca ma -
gi ster ska do ty czy ³a wspo ma ga ne go kom pu te -
rem pro jek to wa nia wie lo dio do wych mi kro fa lo -
wych mie sza czy dio do wych. W tym sa mym
ro ku roz po cz¹³ pra cê na u ko wo-dy dak tycz n¹
w Za k³a dzie Uk³a dów i Apa ra tu ry Mi kro fa lo wej
In stu tu tu Pod staw Elek tro ni ki PW. Roz pra wê
dok tor sk¹ Mo de lo wa nie i ana li za mi kro fa lo -
wych ge ne ra to rów har mo nicz nych z sy me -
trycz ny mi wa rak to ra mi z ba rie r¹ he te ro z³¹ czo -
w¹ obro ni³ na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik
In for ma cyj nych PW w 1997 ro ku. Od 2001
ro  ku pra cu je w Cen trum Tech no lo gii Wy so -
kich Czê sto tli wo œci fir my Agi lent Tech no lo gies
w San ta Ro sa, Ka li for nia.

W la tach 1982–2001 bra³ udzia³ w pro jek -
tach ba daw czych w za kre sie te o ri uk³a dów
elek tro nicz nych, mo de lo wa nia i cha rak te ry za -
cji mo no li tycz nych uk³a dów sca lo nych, tech -
ni ki ra da ro wej oraz w pro jek tach kon struk cyj -
nych apar tu ry mi kro fa lo wej do ko mu ni ka cji
na ziem nej i in ter fe ro me trii ge o de zj nej. W ra -
mach obo wi¹z ków dy dak tycz nych pro wa dzi³
æwi cze nia ra chun ko we i la bo ra to ryj ne z przed -
mio tów: „Uk³a dy elek tro nicz ne”, „Tech ni ka mi -
kro fa lo wa” oraz „Po la i fa le”. Za opra co wa nie
no wych æwi czeñ la bo ra to ryj nych otrzy ma³ na -
gro dy dy dak tycz ne Rek to ra Po li tech ni ki War -
szaw skiej w 1989 i 1997 ro ku.

W fir mie Agi lent Tech no lo gies Mi ro s³aw
Adam ski zaj mu je siê pro jek to wa niem, cha rak -
te ry za cj¹ i wdra ¿a niem do pro duk cji wy spe -
cja li zo wa nych mi kro fa lo wych mo no li tycz nych
uk³a dów sca lo nych kry tycz nych dla naj wy¿ -
szej kla sy oscy lo sko pów, ge ne ra to rów i we kto -
ro wych ana li za to rów ob wo dów. Wspo ma ga
te¿ pra ce roz wo jo we nad we wnê trz ny mi pro -
ce sa mi pro duk cji uk³a dów sca lo nych w tech -
no lo giach pó³ prze wo dni ków z³o ¿o nych. 

Mi ro s³aw Adam ski jest au to rem lub wspó³ -
au to rem 40 pu bli ka cji w dzie dzi nie dio do wych
uk³a dów prze mia ny czê sto tli wo œci, sy me trycz -
nych wa rak to rów z ba rie r¹ he te ro z³¹ czo w¹,
szu mów w ra da rach FMCW, mo no li tycz nych
mi kro fa lo wych uk³a dów sca lo nych i tech no lo -
gii ich pro duk cji. Wraz z M. Fa be rem i J. Chram -
cem wy da³ mo no gra fiê Mi cro wa ve and Mil li -
me ter wa ve Dio de Fre qu en cy Mul ti pliers (Ar -
tech Ho u se, Bo ston– Lon don 1995), wy ró¿ -
nio n¹ na gro d¹ Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej
w 1996 ro ku. W 2007 ro ku otrzy ma³ Ga As
Man tech He Bong Kim Best Pa per Award za
wspó³ au tor stwo ko mu ni ka tu The Ro le of Sub -
stra te Di slo ca tions In Cau sing In fant Fa i lu res
In High Com ple xi ty In GaP/Ga As HBT ICs.

Mi ro s³aw Adam ski jest cz³on kiem IE EE.
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